
W W W . E I N B O E C K . E U

L Ü H I J U H E N D
S P E E D - T R O N I C
Selleks, et masinat saaks kasutada võimalikult kaua, on vajalik õige käsitlemine. Enne masina 

esmakordset kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit. Kui teil on lisaküsimusi, võtke 
ühendust maaletoojaga või külastage veebilehte info@einboeck.at

1. Ühenda külvikujuhe puldiga ja voolujuhe traktori pistikusse.

2. Vajuta nuppu  et juhtpult sisse lülitada.

3. Peamenüü:

Kui külvamine 
on rõõm!
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Olekuriba– informatsioon seadistuste, andurite 
(asendiandur, tasemeandur…) ja hoiatuste/rikete 
kohta

2 Valik „Kalibreerimise menüü“

3 Valik „Tunniloenduri nullimine“

4 Valik „Hektariloenduri nullimine“

5 Valik „Menüü seadistus“

6 Ekraan „Tunniloendur“ (nullitav ja üldine)

7 Ekraan „Hektariloendur“ (nullitav ja üldine)

8 Ekraan tööseaded
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Kui külvamine 
on rõõm!

4. Alammenüüde kasutamine:

5. Kalibreerimise test:

a. Ava kalibreerimise menüü vajutades 

b. Sisesta külvinorm, töölaius ja keskmine töökiirus. Kui on teada võib ka sisestada seemnerulli kiiruse.

c. Peale seda seadke kalibreerimise aeg või – kui on paigaldatud – aktiveeriga välinekalibreerimise lüliti.

d. Alustage kalibreerimist:

 » Veenduge, et masin on seadistatud kalibreerimiseks (kate eemaldatud külvirullilt, paigaldatud juhtplaat ja 
kogumiskast).

 » Ilma valise lülitita: Alusta kalibreerimist vajutades .

 » Välise lülitiga: Aktiveeri lüliti vajutades . 
Nüüd mine masina juurde ja alusta kalibreerimist vajutades START/STOP lülitit. 
Niipea kui kogumiskastis on piisavalt seemet kaalumiseks peatage kalibreerimine 
vajutades uuesti lülitit START/STOP.

e. Seejärel kaaluge kalibreeritud seemnekogus ja sisestage väärtus SPEED-TRONIC-u 
juhtimisseadmesse. Kui väärtused vastavad, ei ole edasine kalibreerimiskatse vajalik, 
kui mitte, siis korrake punkti d. Seejärel järgige uuesti juhiseid juhtseadmest.

f. Kui kalibreerimise test on edukalt lõpetatud läheb juhtpul peamenüüsse automaatselt. 
Siin näete uut kalibreeritud külvinormi.

Valik “Rida ülesse/alla”

Valik “Vali või kinnita rida/väärtus”

Valik “Suurenda/vähenda sisestatavat väärtust” – sümbol ilmub kui 
valitakse sisestatav rida.

Lahku alammenüüst või tühista sisetatud väärtus
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Kui külvamine 
on rõõm!

6. Külvamine:

7. Külvinormi reguleerimine tööajal: 
Külvinormi saab reguleerida vajutades + / - .

Rohkem infot seadistuste kohta leiate  SPEED TRONIC 2.0 kasutusjuhendist.

1. Tühi külvikast

2. Kiiruse kalibreerimine

3. Rippsüsteem

4. Keel

5. Eelkülv

6. Kalibreerimine

7. Heli

8. Mõõtühikud

9. Ekraani heledus

10. Masina seaded

11. Tehase seaded

a. Alati enne külvamist lülitage sisse ventilaator. Elektrilise ventilaatoriga masinal vajutage . Peale pikemat 
seisakut peab ventilator tühjalt töötama vähemalt 5 min. et eemaldada voolikutest sodi ja niiskus.

b. Käivitage külvirull vajutades . See toimib ainult peamenüüs.

c. See riba näitab külvirulli tegeliku kiirust

a. Eelkülv on mõeldud külvirulli ja voolikute täitmiseks seemnega põlluotstel. Külvirull hakkab enne tööle kui 
traktor liikuma.

b. Kaks võimalust on eelkülvi tegemiseks. Käsitsi vajutades lülitit  või – õige seadistuse korral – automaatselt 
kui langetate masina tööasendisse. Automaatne eelkülv on aktiveeritud kui näete seda sümbolit  
olekuribal.

Töötulemustele ja kalibreerimise videojuhendile:

https://www.einboeck.at/en/p-box-sti

Praktilisi näpunäiteid leiate raamatutest “Mahepõllumajanduse käsiraamat” ja “Rohumaa hooldamise käsiraamat”:

https://www.einboeck.at/en/know-how

8. Eelkülv:

9. Lisaseaded: 
Et aktiveerida seadistuste menüü vajutage nuppu  peamenüüs. 
Märkus: Seadistuste menüüd saab aktiveerida ainult siis kui külvirull on välja lülitatud. 
 
Sealt leiate järgnevad seaded:
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